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Plačiajame
BRAZILIJĄ;

KANDIDATAS Į VICE 
PREZIDENTUS

Vienas iš tikriausių kandi
datų į Brazilijos Respublikos 
viceprezidentus šiuo metu 
yra dabartinis švietimo minis 
teris Pedro Aleixo.

S. Paulo estado politiniuo 
se sluoksniuose kilo nepasi
tenkinimas, kad į vice prezi
dentus nebuvo pasiūlytas nei 
vienas kandidatas iš to esta
do politikų.

DARBiNINKŲ 
STABILIZACIJA

Brazilijos Respublikos pre
zidentas maršalas Castelo 
Branco savo kalboje gegužės 
mėnesio 1 dieną pareiškė, 
kad Vyriausybė nėra nusista. 
čiusiusi panaikinti iki šiol 
veikiantį darbininkų stabiliza 
cijos įstatymą. Tą patvirtino 
ir Darbo ministeris Perachi 
Bareelos kuris praeitą savai
tę lankėsi S Paulo mieste

TRŪKSTA GYDYTOJŲ

Vietos spaudos žiniomis, 
Brazilijoje labai trūksta gy 
dy ojų. ypatingai tolimesnio- 
se provincijos vietose. Taip 
pat yra didelis trūkumas ir Ii 
goninių visame krašte.

Dabartinė Brazilijos Vyriau 
sybė deda daug pastangų 
sveikatos reikalų pagerini
mui visoje šalyje. Taip, pa
vyzdžiui po kovo 31 d re
voliucijos surinktas auksas, 
«Ouro para bei do Brasil» yra 
paskirtas naujų ligoninių sta
tybai ir esančių pagerinimui

NAUJI ŽIBALO ŠALTINIAI

Bahia estade surasti nauji 
turtingi žibalo šaltiniai, ku- 
riuos tinkamai išnaudojus žy
miai padidės Brazilijos žibalo 
gamyba.

Brazilijos cukrinių nendrių 
plotas praeitais metais pasie
kė virš pusantro milijonų hek 
tarų Cukrinių nendrių pro
dukcija davė apie 70 milijo 
nu tonų nendrių, kurių vertė 
siekė arti 350 milijardų kru- 
ze rų.

KINIEČIAI KOMUNISTAI 
SPROGDINO TREČIĄ 

ATOMINĘ BOMBĄ

Viso pasaulio spauda pla
čiai rašo apie komunistinės 
Kinijos pasiruošimus susprog
dinti Jau trečią iš eilės ato. 
minę bombą Komunistinė Ki. 
nija, nežiūrint didžiausio skur 
do šalyje atominiams bandy, 
mams ir kitiems karo reika-

Pasaulyje
lams meta milžiniškus kapita 
lūs. Agresinga komunistinės 
Kinijos politika gresia pasau
lio taikai. Tą gresmę ypatin
gai kaskart daugiau jaučia 
Sovietų Rusija,

SOVIETŲ RUSJA MAŽINA 
PARAMĄ KUBAI

Buvęs Š. Amerikos ambasa 
dorins Lincoln Gordon pas
kelbė spaudoje, kad Sovietų 
Rusija žymiai sumažino savo 
paramą komunistinei Kubai. 
Sovietų Rusija esanti nusivy
lusi Kubos komunistinių agen 
tų veikla Pietų Amerikoje 
Sovietų Rusijos gerai apmo
kami agentai neišvystė savo 
veiklos taip, kaip buvo iš jų 
tikėtasi

KAPITALISTINIŲ VALS 
TYBIŲ KVIEČIAISOVIETAMS

Laikraščiai rišo. kad šiais 
metais Sovietų Rusija taip 
pat pirks didelį kiekį kvie 
čių Š Amerikoje. Kanadoje 
ir Australijoje Nors kviečių 
derlius šįmet numatomas ge
resnis negu praeitais metais, 
bet jo neužteks anrūpinti gy
ventojus duona, kuri sovėe 
tuose yra pagrindiniu mais:*o 
pro luktu.

Visos dabartinės sovietų vai 
džios oastangos pakelti ūk o 
produkciją nedavė jokių kon 
krečių rezultatų

Kinijos komunistų partijos 
generalinis sekretorius Teng 
Hsiao ping, kalbėdamas vie 
Dame mitinge, kuriame daly
vavo Albanijos ministerių pir
mininkas Mehemet Shehu, 
smarkiai puolė dabartinius 
tovtetų Rusijos vadovus, va
dindamas juos išsigymėliais 
sabotatoriais ir «amerikoniš 
kojo imperializmo» sąmoksli 
ninkais

£ aibinis vežimas, varomas oro spaudimu, gali vežti 
1250 klg krovinio įvairiais žemės ir vandens keliais

l SIS

Š. Amerikoje statomas nau
jas traukinys tarp New Yor- 
ko ir Vašingtono, kuris išvys 
tys greitį iki 250 kilometrų į 
valandą. Naujas traukinys pra 
dės veikti nuo ateinančių me 
tų pradžios

Čilės sostinėje įvykusiose 
tarptautinėse krepšinio rung
tynėse visus labai nustebino 
Brazilijos krepšinio rinktynės 
nugalėjimas sovietu rinkty
nės rezultatu 60x58 po to, 
kai brazilai sportininkai buvo 
pralošę prieš jugoslavus ir 
bulgarus.

Urugvajaus valdžia pareiš
kė norą tarpininkauti t^rp Pa 
ragvajau® ir Brazilijos ginčų 
dėl sienų Guaira miestelio 
srityje. Braz’lijos valdžios 
sluoksniuose teigiama, kad Pa 
ragvajaus reiškiamos preten
zijos neturi jokio pagrindo.

Iš Kubos sostinės Havana 
pranešama, kad šiais meta’g 
šalis turės pe rgyventi dar di
desnę ekonominę krizę dėl 
cukraus produkcijos susmuki 
mo, Šių metų cukraus pro
dukcija būsianti apie milijo
ną tonų mažesnė, negu praei 
tais m tais

Spaudos žiniomis, komunis
tinėje Kinijoje prasidėjo di
delis bruzdėjimas prieš val
džią, kurio priešakyje yra 
daug žymių karininkų ir 
net komunistinės partijos 
aukštų pareigūnų.

Sovietų Rusijos užsienių, 
reikalų ministeris Andrei Gro 
myko kuris neseniai lankėsi 
Italijoje ir buvo priimtas au
diencijoje pas Popiežių Povi 
lą VI jį, greitu laiku žada api 
lankyti Japoniją su tikslu pa
gyvinti prekybinius ir politi
nius santykius tarp Sovietų 
Rusijos ir Japonijos

GARDUMYNŲ VA KARAS

Kad tikrai puikus jis būtų ir kad visi galėtų būti 
juo patenkinti «GARDUMYNŲ VAKARAS» nukeltas į ge
gužės 14 d Bus balius su programa, gardumynais ir 
gėrimais. O kas norės linksmas pasišokti, tas «duos į 
padą», nes orkestras gros. Be kitų numatomų paįvairi
nimų, bus renkama gardumynų gardumynas ir šeimi
ninkei skiriama premija (gal bulvinis medalis, mat ne 
visų vienodas skonis...) Visi nuoširdžiai kviečiami šia
me Vaka're dalyvauti!

YPATINGAS ĮVYKIS LIETUVOS TEISME 
«Komsomolskaja Pravda» da» pasakojo apie didesnius

sausio 18 d. paskelbė aprašy
mą vieno ypatingo įvykio oku 
puotos Lietuvos teisme Teis
mo sakėje ant medinių suolų 
sėdėjo grupė moterų, o ypač 
gausiau vyrų. Jie buvo teisia 
mi už «nusikaltimą», išplau
kiantį iš jų tikėjimo. Kai bu 
vo paskelbtas teismo spren 
dimas, vienas jaunas vyru 
kas, visas išbalęs teismo sa 
Įėję suriko:

— Pavedu,save į Viešpaties 
rankas Dėkoju Tau, Viešpą. 
tie, kad leidai man kentėti už 
savo tikėjimą.

Tai buvo lyg signalas. Visi 
nuteistieji suklupo ant kelių, 
ir jų maldos pasiskleidė po 
teismo salę.

Tai buvo sektantai, uždraus 
ti Sovietų įstatymais.

Toliau «Komsomolskaja Prav

Stasys Vancevičius

Veikėjai ir teikėjai
Neseniai teio skatyti Ka

nados lietuvių savaitraštyje 
«Tėviškės Žiburiai» mūsų ko 
lonijos rašytojos p. H M o 
šinskienės straipsnį, užvardio 
tą «Vieni veikia, kiti peikia». 
Straipsnyje labai objektyviai 
aprašoma mūsų kolonijos vei
kla. Gaila tik, kad p Mošins- 
kienė savo straipsnyje nepa
minėjo kas &ą veiklą peikia..-

Mūsų nelaimei, kaip visur, 
taip ir Brazilijos lietuvių ko
lonijoje, atrodo, kad peikėjų 
yra daugiau,’ negu veikėjų, 
Mat, pats lengviausias daly, 
kas yra nieko nedirbti ir ki
tų darbus peikti Lietuviškos 
veiklos peikėjai, patys nie
ko konkretaus nesugebėdami, 
arba tenorėdami nuveikti, 
peikia kitų darbui;

Nenoriu čia tų mūsų kolo
nijos peikėjų pavardžių vie
šai pažymėti. Jie yra lig ne
tikrieji pranašai, k ‘irios, kaip 
Evangelijoje pat-akyta, «gali
ma pažinti iš jų darbų».

Iš p. Moš-ioskienės aukš 
čiau paminėto straipsnio aiš 
kiai matyti kad mūsų koloni 
jos veikioje dirba triūsia ir 
verk a negausus tikrai pasi 
šventusių pasiaukujusių ir ti 
krų patriotu būrelis Nesigar- 
sina jie aukštais titulais-, Ne- 
sivadirsa jie garsiai skamban
čiai , kaip tuščias puodas, pa 
sivadinimais. Dirba jie ne dėl 
garbės, materialinės naudos 
ar asmeniškos puikybės, bet 
dėl to, Kad jų gryna, tikrai 
patrijotinė, lietuviška širdis 

vieno iš tų sektantų išsišo 
kimus.

Ši žinia iš vienos pusės at
skleidžia, kokio gilus tikėji
mo žmonių yra Lietuvoje, kad 
jie nebodami Sovietų perse 
klojimo, net nuteisti suklum
pa viešai maldai net pačioje 
teismo salėje

Iš kitos pusės — laikrašty 
suminimi kiti, jau neigiami 
ekscesai, tik parodo, kai kai 
varžoma tikybos laisvė, susi 
daro stipresnis pogrindžio re
liginis sąjūdis, kuris išsilieja 
ne visadt reikiamomis for 
momis.

Leistų okupantai pilną reii 
ginę laisvę ir tikinčiųjų vei 
kimas gagėtų reikš is patrauk 
lia dvasinės kultūros kryp 
timi.

J. Žvilb

tam darbui yra linkusi Aiš
ku. kad toks lietuvių pasi. 
šventėlių darbas ir veikla 
nepatinka ‘ patentuotiems» mū 
sų kolonijos veikėjams, ku
rie, aukštus titulus nešioda
mi, jokio pozityvaus darbo 
nedirba.

Visuomeniškas darbas yra 
pats nedėkingiausias; Jis ne 
tik neduoda jokios medžiagi
nės naudos tam, kas jį dir 
ba, bei dažnai atneša jį dir
bančiam ir morainių skriau
dų iš peikėjų" pi sės. Todėl 
visuomenišką, l e uvišką kul
tūrinį darbą dirbti reikalinga 
ne tik jį dirbančių pasišven- 
timo, bet ir didelės dozės 
drąsos atlaikyti 'peikėjų" 
dažniausiai niekuo nepagrįs 
tus puolimus, šmeižtus ir pro 
vokac jas.

Mūsų kolonijos lietuviai, 
kurie daugiau ar mažiau da
lyvauja lietuviškoje kultūri
nėje veikloje, turi pažinti ir 
atskirti S. Paulo lietuviškos 
kolonijos veikėjus nuo pei
kėjų. O juos atskirti nėra ne
įmanomas dalykas. KaipEvan 
gelijoje yra pasakyta — 
«pažinsime peikėjus iš jų 
darbų"

MOTINOS DIENOS minėj! 
mas V. Anastacio Liet, moky 
kloj bus gegužės 15 d. 15 vai. 
Kviečiami visi Hetuviai toje 
šventėje dalyvauti.

Šv. Mišios už gyvas ir mi 
rusias moinas V. Anastac'o 
bus per lietuvių pamaldas ge 
gūžės 29 d. 8,30 vai.

Lietuvos nacionalinė
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2 Dusi

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RUSŲ mioioj 42 delegatai 

iš Lietuvos XXIII-me rtusijos 
komunistų suvažiavime nesu 
darė nei vieno nuošimčio. Jų 
vaidmuo tenai buvo tik pasi
žiūrėti ir pasiklausyti

Septyniasdešimt šešių as
ui ;nų, beveik vien rusų, pre 
zidiume sėdėjo tik vienas A 
Sniečkus ir tas tik iš «parei
gybės», tai yra, kaip pirmasis 
reepuDlikinio padalinio se
kretorius <

Suvažiavimo sekretoriate ir 
redakcinėj (rezoliucijų) komi 
sijoj, neskaitant vieno gruzi
no ir vieno totoriaus, buvo 
vien rusai. Tik mandatų ko
misijoj buvo reprezentuoja
mi komunistai iš Lietuvos. Jų 
reprezentantas buvo. . Mask 
vos įstatytas partijos politru 
kas B, Popovas, Sniečkus pa
vaduotojas ir prižiūrėtojas.

(ELTA)

VILNIAUS suvažiavime 
Sniečkus kalbėjo, kad «Gami 
niai iš Lietuvos įmonių žen 
klu eksportuojami daugiau 
kaip į 70 šalių»

Tiesa, kad jie eksportuoja 
mi, bet netiesa, kad »u lietu 
viškais ženklais, Klaipėdos 
gintaro įmonėje pagaminti 
segtukai aiškiai pažymesnei 
rusiškomis raidėmis: « diela 
no v SS^R». ir Šiaulių dvira 
čių fabriko jaunuoliški dvira
čiai, tenykščiuose laikraščiuo 
ee nors ir vadinami «Ereliu 
kais» ar «Kregždutėmis», už 
sieniuose pasirodo tik su ru
siškais užrašais: «Orlionok» 

arba «Lastočka», ir taip to 
liau.

Neseniai Maskvon «Prav- 
doj» Sniečkus rašė, kad Lie 
tuvos kaimas pakeitė savo 
veidų. Netiesė, ne pats savo 
pakeitė, o Štai', as Sniečkaus 

•ir kitų rankom s pakeitė jo 
veidą. Toliau rašė kad kol
chozai ir sovchozhj padarė 
žemdirbio ir gyvulių auginto 
jo darbą lengvesnį ir produk 
tyvesnj Gal valdančiai kla 
sei bet ne patiems žemdir 
biams lengvesnį ar produkty 
vesnį, «Lietuvos kaimo dar 
bo žmogus dabar tampa na u 
ju žmogumi, stambaus koleto 
tyvinio socialistinio ūkio šei
mininku»... Nauju žmogum, 
tik ne šeimininku, o Maskvoj 
gyvenančio monopolisto dva
rininko skurdžiai atlyginamu 
kumečiu, didžiai panašiu į se 
novės baudžiauninką.

Pokario metais Lietuvos 
kaimuose buvo pastatyta dau 
giau» kaip 50 tūkstančių gyve 
namųjų namų.. O Sniečkaus 
prižiūrimoj ‘Tiesoj” neseniai 
buvo rašyta, kad žemdirbiai 
patys pasistatė, o ne jiems 
pastatė ir ne 5.0. o tik 37 
tūkstančius, ir ne gyvenamų 
namų, o tik butų . (Taip rašė 
Šakių žemės ūkio vaidybos 
viršininkas Dobrovolskis).

(E)

J A VALSTYBĖSE

NAUJOS ir patikimos žinios 
apie užsienių radio girdimu 
mą Lietuvoj skatina Vyriausį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tą ne tik išlaikyti bet ir plės

MUSŲ IETUVA
ti to ryšio su Lietuva priemo 
nes ir dar atidžiau rūpintis, 
kad ryšio turinys būtų kuo 
prasmingesnis.

Nuolat patiriama, kad Lie 
tuvoj labiausia įdomu sužino 
ti apie laisvėj gyvenančių lie 
tuvių veiklą, netik politinę, 
bet ir kmtūrinę Nors ir da 

' bar žinių apie tai perduoda 
ma, bet dar daugiau tik iš 
laikraščių perimtų VLIKas 
dar kartą kvieč-ia viešųjų vi 
suomeninių įvykių, meninių 
parengimą a- sporto švenčiu 
i-ei varžybų raugėjus ar ste 
bėtojus Betrunkant pateikti 
apie juos žinių bei įspūdžių 
ELT- S Informacijų tarnybai 
- ELTA. 19 West 57 st., 10- 
Fl., New York, N. Y. 10019

Priemonių i»r turinio plėti 
mas verčia rūpintis ir visuo 
menės talkos plėtimu, — tai 
kos ne tik žiniomis, bet ir lė 
šoms telkti

Lietuvių Bendruomenė, nors 
šiuo metu yra stipriai užsiė 
muši Jaunimo Kongreso rei 
kalais, vyriausios (PLB) va] 
dybos ir lypač J A Valstybių 
(ALB) valdybos ir tarybi s ska 
tinama, jau apčiuopiamai pri 
sideda prie šios svarbios tai 
kos ir daug kur jau pasirūpi 
no sudaryti nuolatinius Tau 
tos Fondo rėmėjų būrelius.

Šių būrelių tinklas, jei bus 
visur gerai išplėstas, bus g.e 
riausia ir pastoviausia pere 
monė bei būdas visai mūsų 
visuomenei tiesioginiai prisi 
dėti prie Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto darbo, 
ypač šiuo metu prie tinkamo 
ryšio su Lietuva stiprinimo.

(E)

IŠBUVĘS pusšeštų metų Pax 
Romana pirmininko pareigo 
se dr Vyt Vygantas, nė da 
bar nėra iš tos tarptautinės 
katalikų organizacijos visai 
išsijungęs. Šiuo metu yra pir 
mininkas Pax Romana Koor 
dinuojančio komiteto New 
Yorke. Šio komiteto žinioje 
yra minėtos organizacijos ats 

tovybė prie Jungtinių qTautu 
Šiaurės Amerikos Pax Roma 
ua sekretoriatas, egzilų ko 
misija ir kiti reikalai, Dj V. 
Vygantas taip pat atstovauja 
ateitininkam sendraugiam Pax 
Rcmana centrinėje valdyboje. 
Sausio mėn, pradžioje buvo 
nuvykęs į Friburgą, Šveicari 
ją, dalyvauti tos valdybos po 
sėdyje.

‘^DARBININKAS)

LIETUVIS muzikas A. Mi 
kniskis, Čiurlionio ansamblio 
kūrėjas ir dirigentas, šven 
čiant ansamblio 25 metų su 
kaktj, Baltimorės miesto bur 
mistro buvo pagerbtas, šutei 
kiant jam miesto garbės pi 
liečio titulą. Čiurlionio ansam 
blio jubiliejinis koncertas bu 
vo labai plačiai aprašytas vi 
soje Baltimorės spaudt je.

ARGENTINA

JAU 18 METŲ kaip eina 
kultūrinis ir patriotinis laik
raštis «Laikas» Argentinoje, 
Iki šiol spaustuvė turi užėmu 
si didesnę klebonijos dalį, Di 
dėjant parapijiniai veiklai, iš 
kyla patalpų klausimas ku
riose galėtų vykti veikimas.

Naujos spaustuvės statymo 
reikalas jau seniai buvo jau
čiamas ir aktualus, bet vis 
buvo laukiama geresnių lai 
kų. bet nesulaukdami geres
nių, tenka pa įtenkinti esą 
mais ir visų bendromis jėgo 
mis imtis darbo

Marijonų Generolas vysk" 
Č Sipovičius, kuris neseniai 
lankėsi Argentinoje liepė ne
delsiant pradėti statybos dar 
bus, pradedant dalimis kad 
būtų galima vėliau įrengti ge 
ras patalpas spaustuvei, ad
ministracijai ir redakcijai, 
Statybai jau skelbiamas va
jus ir prašoma visų lietuvių 
gyvenančių Argentinoje pa
ramos.

«Laikas»

1966 tn< gegužės 12 &
MUSŲ SPAUDOJE

«Darbininkas® savo š.m. ko
vo 8 d. laidoje rašo:

«Kovo 3 d. A. Mažeikos ir 
R, Kezio iniciatyva Kezių na
muose buvo sušauktas New 
Yorko visuomenininkų pasita
rimas naujos lietuviškos ra
dio valandėlės steigimo rei
kalu . Susirinkimo dalyviai, 
nepaneigdami šiuo metu vei
kiančios Lietuvos Atsiminimų 
valandėlės vertės, vienbal
siai pritarė naujos radio va
landėlės steigimui

R. Kezys padarė praneši 
mą apie šios valandėlės tiks
lus, jos pobodį ir administra 
ei jos reikalus Tikslai - 1) 
remti ir skatinti Lietuvos lais 
vinimo akcijpje ir Lietuvos 
propagandos srityje vertingus 
užsimojimus: 2) traukti į lie
tuvišką darbą tuos, kurie ne
bemoka lietuviškai (dalis pro 
gramos bus vedama anglų 
kalba); 3) pateikti klausyto
jams vertingos lietuviškos mu 
zikos; 4) eventualiai į valan
dėlės klausytojų eiles pataauk 
ti ir nelietuvišką visuomenę,- 
5) remti politinį—kultūrinį lie 
tuvišką judėjimą, kuris pasi
žymi aukšta kokybe.

Dėl valandėlės administra
vimo buvo pasiūlyta kviesti 
didžiojo New Yorko apylin
kės lietuvius sudaryti Lietu
vių Radio Klubą. Šis klubas 
bus valandėlės savininkas. Jis 
nustatys valadėlės kryptį, 
rinks jos vedėją, tikrins kny
gas ir finansinę atSKaitomybę. 
Ši valandėlė nebus naudoja
ma kaip priemonė telkti pini- 
gus asmeniui ar organizaci
jai Jei susidarytų ekstra lė
šų, jos bus naudojamos trans 
liacijos kokybei pakelti.

Perskaičius šią grąžią ži
nią savaima kyla klausimas, 
ar nebūtų jau pats laikas pa
mąstyti ir Braėilijos lietuvių 
radio valandėlės reikalu?

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVIII

(tąsa)
Kaimiečiams bes grumiant 

aikštėje, ponams buvo duo
tas ženklas pasitraukti į nuo
šalią pievele, kur ant vejos 
tįsojo baltos staltiesės su pa
ruoštais užkandžiais ir vyno 
buteliais. Prasidėjo visuotinis 
gėrybių naikinimas, nes bu
vo pats pietų laikas ir visi 
jautėsi alkani Bet buvo ne
maža ir tokių, ypač iš laži 
nių valstiečių, pono įsakymu 
čia atvykusių, prasčiau apsi 
rengusių ir nedrąsią, kurie 
atokiau susimetę būreliais 
stovinėjo po medžiais, tyliai 
žiūrėjo į triukšmaujančius 
prie stalų, o kai kurie, išsi 
traukę iš kišenių, kriauto sau 
są duoną ar džiovinto sūrio 
skiautelę.

Greitai susidorota su val
giais. Vis daugiau žmonių 

ėmė telktis į aikštę Kiti ne
kantraudami žvilgčiojo į su
sėdusius amt rąstų muzikan 
tus su savo instrumentais ran 
koše

Staiga vienas iš vaikštinė- 
jusiu aikštėje vyrų ėmė šauk 
ti «vivat» ir rodyti ranka į 
viršų Aikštės pakrašty aukš 
čiausios pušies viršūnėje, 
skaidriai saulės nušviesta, su 
plevėsavo avietinės spalvos 
vėliava su baltomis vyčio ir 
erelio emblemomis Tūkstan 
čiai vivatų nuaidėjo mišku, 
šimtai rankų pakilo į viršų, 
plevėeuodamos skarelėmis, 
sveikindamos tautinės šlovės 
ženklą.

Tuo pačiu metu muzika su 
kirto suktinį. Visa aikštė su 
judo, susiūbavo Jauni penti 
stvėrė kaimo mergaites, o 
drąsesnieji vaikinai šoko prie 

kaimietiškai apsirengusių po 
nių.ir panelių Po valandėlės 
net ir nedrąsieji iš lažininkų, 
paskatinti visuotinio subruzdi 
mo, leidosi poromis į aikštę.

Petras Balsys nuo pat pra 
džios, kai tik pasiekė mišką, 
turėjo vienintelį norą — su 
rasti Katrę Jis apvaikščiojo 
visą aikštę, trynėsi apie vi 
sus stalus, bet niekur nema 
tė nei Katrės, nei Skrodskio 
Jadvygos, neį nieko kito iš 
Bagynų dvaro Pagaliau kiek 
atokiau pastebėjo vežėją Pran 
ciškų, atsirėmus) į pušį ir 
niūriai bežiūrintį į tą žmondų 
skruzdėlyną.

Petro prakalbintas, Pranciš 
kus kiek pragiedrėjo

— Na, nors vienas savas 
žmogus, — kalbėjo pasisvei 
kinęs. — O maniau; ar nebū 
si kur pakliuvęs.

— ieko, ramiai gyvenau 
Skrodskio skalikai taip toli 
neužuodžia.į

— Neini su poniom pašok
ti? — šaipėsi Pranciškus.

— Tu supranti, kam tas 
viskas? Jei supranti ir man 
pasakys.

Pranciškus niekinamai pa 
traukė pečiais:

— Nesuprantu. Sako, kažko 
kios unijos minėjimas. Dabar, 
sako, ponai ir. mužikai visi 
lygūs būsim. Būsim lygūs, 
kai už ponus galvas pagul 
dysim.

— Mackevičius sakė, kad 
jei guldysimi galvas, tai tik 
už save pačius ir už savo 
žemę

— Už tą mes guldytum gal 
vas ir be šitų valgių ir gė 
rimų

— Bet sakyk, Pranciškau, 
— pakeitė kalbą Petras, — 
kaip Katrė? Atvažiavo gal?

— Yra, — trumpai atsakė 
vežėjas.

— O kaip ji ten dvare?
— Nieko gal. Dažnai ją ma 

tydavau. Nesiskundė. Duktė 
parvažiavusi tramdo tėvą

— Daug dar ko turėjo pa 
klausti Petras, bet tuo tarpu 

vėliava suplevėsavo pušyje 
ir muzika trenkė suktinį,

Staiga Petras dirstelėjo ■ į 
kairę ir pamatė, kaip' nuo 
pievelės pakilo ponų ir ponių 
būrys ir bėgo į aikštę. Pas 
Ii ui juos, kažkokio ponaičio 
lydimos, bėgo Skrodskio Jad 
vyga ir Katrytė. Net širdis 
nustojo plakusi Petro krūtinė 
je Jis puolė priekin, bet tuo 
tarpu ponas sustvėrė besišyp 
sančią Katrytę, ir abu įsisu 
ko į šokio verpetą.

Petras išbalęs sustojo vieto 
je, nulydėjo juos akimis ir 
pro sukąstus dantis prakošė:

— Dvaro šliurė! ..
Bet čia prišoko prie jo Jad 

vyga Žiburiuodama akimis, 
pakreipusi galvą ant peties, 
ji įnoringai paklau«ė:

— Jūs šiandien nepašok
dinsite manęs?

Ir staiga nesuprantamas pa 
šėlimas pasidrumstė Petro gal 
voje. Jis sustvėrė Skrodsky- 
tę per liemenį ir kaip viesu
las metėsi į aikštę.

(B D )
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Žmogaus gyvenimas per- 
trumpas, kad viską suprasti 
mums pakaktų vien tik savos 
išminties ir savos asmeninės 
patirties. Daug padedame vie 
ni kitiems dabar gyveną, o 
dar naudingesnis yra praei
ties prisiminimas ir jos paži 
nimas, Jau senovės romėnai 
nors stabmeldžiai, sakydavo: 
«Žmonės nepažįstą praeities 
visada pasilieka vaikais » Mū 
sų laiko gyvenimas yra labai 
triukšmingas, žmogų išblaško 
daugybės jo paties susikurtų 
menkniekių. Vistiek tačiau ne 
tik žmogaus natūralūs gar 
bingumas, ne tik žemiško gy 
venimo saugumas, o ir sielos 
išganymas liepia mums susi, 
telkti, pažvelgti praeitin to
liau už mūsų pačių išgyven 
tas dienas.

Žmonės turėtų daug viso
kios naudos, jeigu dažniau 
skaitytų per Pranašus ir per 
Jėzų Kristų pasakytus pamo 
kymus. Žmogus mokytojas ne 
sekioja visą gyvenimą paskui 
buvusius savo mokinius ir 
nekartoja jiems mokykloje 
kalbėtų dalykų. Jeigu žmo
gus nori būti išmintingas, jis 
turi pats pasirūpinti prisimin
ti tai, ką gero išmoko praei
tyje. Taip ir Dievas kasdien 
nekartoja, ką yra kartą paša 
kęs. Naujame Įstatyme prana 
šystės ir apsireiškimai yra la 
bai reti. Žmonių žinojimui ir 
teisingam gyvenimui pakan 
ka to, kas Dievo yra jou se 
niai žmogui pasakyta,

Kokiais nors ypatingais at
vejais Dievas ir dabar žmo 
nes įspėja Mums lietuviams 
naudinga prisiminti ir pamąs 
tyti, kokios naudos buvo ir 
yra iš to kad mūsų tauta ne 
pamiršo Šv. Marijos įspėjimų 
prieš kelis šimtas metų paša 
kytų Šiluvoje/ Sunku net 
įvertinti, kiek tai turėjo įta 
kos suformuoti lietuviuose to 
k ą giliai krikščionišką dva 
šią, kudos paminkliniu liūdi 
ninku yra Sibiro vergijoj lie 
tuvaičių parašyta maldakny 
gė. Ji plinta visame pasauly 
je ir pasiliks kaip brangus is 
torinis dokumentas kalbantis 
ne vien apie jo autorių sielą. 
Tai visos kenčiančios tautos 
siela Dideli dalykai tačiau 
greitai nesukuriami Ir ta dva 
šia Lietuvoje forma<osi, bren 
doper ilgą laiką, da,gelio 
žmonių pastangomis.

Mūsų laikais Šv Marija kai 
bėjo Fatimoje. Jos žodžiai 
liečia visą žmoniją, bet mūsų 
ir kaimynų tautas ypatingai 
Jos skelbtas tautų likimas 
yra sąlyginis, kaip ir visų 
laikų Dievo įspėjimai, Priklau 
sys ateitis nuo to, kaipelgf-is 
mūsų laikų žmonės ir jų vai 
kai. Atsiliepdami į tuos žo 
džius. Lietuvos vyskupai dar 
Lietuvoje buvo nutarę viešu 
aktu ir iškilmingai pavesti 
Lietuvą Šv. Marijos Nekal 
čiausios Širdies globai, ska 
tinti Lietuvos žmones į didės 
nę atgailą. į didesnį pamaldų 
mą. Karo įvykiai neleido visa 
tai padaryti Lietuvoje Tas. 
kuris Bažnyčios paskirtas tu 
rėjo teisės ka bėti visų Lietu 
vos katalikų vardu dvasiniuo 
se reikaluose — Lietuvos me 
tropolitas, Kauno arkivysku 
pas amžinos atminties uoza 
pas Skvireckas, tai padarė 
Romoje Kiekvienais metais 
)3 d, gegužio minėdami tą 
įvykį vis nuoširdžiau ir jaut 
riau prisiminkime Šv. Mari 
jos žodžius liečiančius mū ų 
laikus. Mes esame atsakingi 
už dabartį ir iš to sekančią 
ateitį. Mūsų laikais yra laba 
daug pavojų žmonėms tapt’ 
paviršutiniškais, visus įvykius 
praleisti be susidomėjimo, be 
susitelkimo be atsakomybės 
jausmo Lengva yra nieko ne 
siekti neapsisunkinti jokio
mis pastangomis ar aukomis, 
pasyviai laukti, kas pasauly
je susikurs be mūsų pastan 
gų. Tokios nuotaikos tačiau 
yra tų žmonių, kurie nesirūpi 
na tavo pareigomis žmonijos 
ir net savo vaikų ateitimi 
gyvena vienniemiu gyvenimu 
Kur tokia dva ia įsigali ten 
visada laimi pikto viešpats. 
Ne tik veiklieji bedieviai o 
ir nieko nepaisą krikščicnys 
yra antikristo . aralystės tai 
kininkai.
íTobijo maldas, atgailas, ge 

rus darbus kiekvieną dieną 
arkangelas patiekdavo prie 
Dievo sosto Atėjus laikui. 
Tobijui. jo sūnui, ir daugeliui 
kitų buvo taip gausiai atlygin 
ta net žemiškojo gyvenimo 
palaima, kad Tobijas pat8 
niekad nebūtų drįsęs tiek 
daug iš Dievo p ašyti Daug 
reiškia nuolatine tikinčiojo 
malda (Jokūbo. 5, i6).Dardau 
giau reiškia malda sujungta 
su atgaila ir geromis pastan

MUSŲ LIETUVA

LENKIJOS KATALIKU ŠVENTE
Jau anksčiau «M. L» buvo 

rašyta kaip Lenkijos katali 
kai per 10 metų rimtai ir uo 
liai rengėsi paminėti tūkštan- 
ties metų jubiliejų nuo katali 
kų tikėjimo priėmimo, ir kaip 
komunistinė valdžia visokiau 
siomis priemonėmis stengėsi 
tas iškilmes sukliudyti, bent 
sumažinti. Todėl neleido at 
vykti šv. Tėvui, todėl nedavė 
vizų užsienių vyskupams ir 
net eiliniams turistams bei 
pasauliečiams lenikams, ku
rie ta proga norėjo apsilan
kyti savo tėvynėje; todėl par
tija ir valdžia varė spaudoje 
ir susirinkamuose didžiausią 
šmeižtų ir užsipuolimų pro 
pagundą prieš kardinolą Vi 
šinskį bai vyskupus

Pagaliau ir apjakėiiai pas
tebėjo pertempę stygą, f'rezi 
dentas Gomulka ir kiti vyriau 
sybės nariai viešai pareiškė, 
esą susirūpinę, kad nukentė 
jęs Vakarų pasaulyje Lenki
jos vardas, ir todėl paskutinė 
mis dienomis pr eš didžiąsias 
iškilmes, gegužės 3 dieną su 
sišaukė užsienio žurnalistus, 
gyvenančius Varšuvoje, irp'a 
nešė kad jie galėsią dalyvau 
ti Censt kavos iškilmėse, jas

gomis Per jas tokia didelė 
dalis buvusio stabmeldiško 
pasaulio jau gyvena Dievo 
vaikų šviesa ir laisve. Aukš 
čiau minėtoji maldaknygė liu • 
dijv kad mūsų tautoje yra ir 
Tobijo ir Jobo ir kankinių ir 
išpažinėjų dvasios žmonių. 
Gegužės 13 tos proga pati 
krinkime kiekvienas save 
laisvajame pasaulyje gyve 
ną 1 etuviai Tik maldos at
gailos ir apaštalrškos veiklos 
gyvenimas duos mums teisės 
save laikyti vertais kovojau 
čios Bažnyčios ir mūsų ken 
čiančios ir kovojančios tau 
tos nariais. Norėkime jais bū
ti ir jais būkime. Žmonių šie 
lų meilė, mūsų pačių tautos 
kraujas mus teskatina

Dievo pala ma ir Šv Mari 
jos globa mus tęsti p i na

Jūsų Kristuje
Vysk. V. Brizgys. 

Nobelio taikos premija teko UNICEF 1 65 metais i'ž 
18-ką metų nenuilstamo darbo gerinant vaikų gyvenimo są 
lygas visame pasaulyje.

Nuotraukoje matome vaikų grupę pamokoj0, ktr oje 
aiškinama pieno naudingumas pietų Chad valstybėje, Afr koje 

usis.

aprašyti, ir fotografuoti be1 
filmuoti Tik davė suprasti, 
kad rašytų palankiai vai 
džiai. . Todėl paskutinėmis 
dienomis prieš iškilmes leido 
savo konsulatams išduoti vi 
zas, norintiems vykti, Tas pa 
rėdymas buvo pavėluotas. 
Kiek žmonių begali gauti vi 
zas per keletą dienų? Kaip 
begali suspėti pasirengti ke
lionei. gauti vietas traukiniuo 
se ir lėktuvuose?

Nepaisant visų komunisti
nės valdžios trukdymų, gegu 
žės 3 dienos iškilmės sutrau
kė apie 300.000 tikinčiųjų iš 
visos Lenkijos, senų ir jaunų, 
Pamaldos, procesijos buvo ne 
paprastai įspūdingos Žmonių 
pama’dumas jaudinantis. Visi 
vyskupai atnaujino savo pri
sirišimą ir ištikimybę kardino 
lui Višinskiu», kurs yra la
biausiai komunistų puolamas 
Šv Tėvui buvo , astatytas spe 
cialus sostas, ir kadangi jis 
negalėjo atvykti tai sostą n 
pas atė jo didelį atvaizdą ir 
papuošė gėlėni's,

kiek neklystant galima 
sakyti, jog komunistų vai- 
džius toks tamsuoliškas ber 
niškas elgesys jai | ačiai pa
kenkė ir dar labiau sustipri 
no katalikiškosios Lenkijos 
atsparumą savo skriaudė
jams. Lenkijos katalikų dabar 
tini atsparumas yra šviesus 
pavyzdys visiems priespaudą 
kenčiantiems katalikams km 
jie bebūtų Tuo džiaugiamės 
ir didžiuojamės, ir mes svei 
kiname Lenkijos brolius ir se 
sės katalikus!

J. K.

Ju tinas Pdleckis Pasirasė
O Jlh Ar...?

Pasklido keista žinia iš Aus 
tralijos: Justas Paleckis pasi 
rašęs Jaunimo Kongreso peti 
ciją Jungtinėms Tautoms! 
Kaip žinoma, peticijoj reika 
laujama pasmerkti Rusijos ko 
lonializmą Europoj ir grąžin 
ti Lietuvai nepriklausomybę

Vėliau gautos Australijos 
laikraščių iškarpos žinią pa

19U6 m. gegužės 12 

tvirtino ir paaiškino. «Petici 
jos pasirašymas» iš tikrųjų 
įvykęs Sydney (Mascot) ae
rodrome, balandžio 19 d,, 
prieš pat rusų «parlamenta 
rams* išvykstant namo iš 
Tarpparlamentinės Sąjungos 
konferencijos, kuri buvo Aus 
tralijoj sostinėj Camteerroj, 
balanožto 11-18 d Paleckis 
tarėsi pasirašąs į albumą jau 
nai gražiai jo gerbėjai.. Ta 
«gerbėja» buvo Jūratė Feisgy 
tė, 16 melų. Tipiškas-įvykio 
aprašymas laikraščiuose sa 
ko, kad «Šešiolikametė mergi 
na apmovė Lietuvos Preziden 
tą (Mr Y. I Paletskis), išga 
vusi jo parašą peticijoj rei- 
kalaujančioj laisvės Lietu 
voj>, Sydney dienraščio Oai 
ly Telegraph balandžio 20 die 
nos pranešimo antrašte suda 
ryta iš fotografijos, kurioj ma 
tomą Jūratė Raizgytė besi 
kreipianti į Paleckį ir užra
šo ant fotografijos: «Jis neži 
no jo, kad knyga buvo užtai 
syta».

Žemiau rašo, kad Jūratė 
pertraukė spaudos konferen
cija Mascot aerodrome, pra. 
šydama Paleckį autografo į 
jos abbumą Kai Paleckis pa 
sirašęs, tada mergina paša 
kiusi, kad jis ką tik pasira 
šęs tokią ir tokią peticiją ku 
ri buvusi aplenkta apie albu 
mo lapą.

Spaudos konferencija vyko 
triukšmingoj aplinkumoj, nes 
čia pat buvo susirinkę į «iš 
leistuves» apie 50 ietuvių su 
gana nedraugiškais plakatais 
ir šūkiais Demonstrantų 
triukšmingumas itin padidė 
jęs, kai buvo pasakyta, kas 
atsitiko su tuo parašu Pa4ec 
kis piktai nusisukęs Netru
kus rusai praskynę Paleckiui 
kelią pro demonstrantus į lėk 
tuvą, Paleckis demonstran
tams šūkavęs lietuviškai, vy 
i-esnioji Jūratės sesuo Graži 
na (2 j. m.) laikraštininkams 
išvertė tą «dialogą» angliškai, 
būtent, kad demonstrantai rei 
kalavę Lietuvai laisvės, o Pa 
leekis šaukęs: «Lietuva lais 
va, o jūs kvailiai*,.

Jūratė Reisgytė spaudos ats 
tovams paaiškino, kad tas 
pokštas esąs jos pačios su
galvotas. Laikraštininkai ta 
čiau prideda kad tydney lie 
tuviai esą pasiryžę padėti 
jai tą peticiją pristatyti Jung 
tinėms Tautoms.

Nors spauda skelbė ir Pa
leckio pasiaiškinimus bet pra 
nešimuose ryški simpatija pro 
testuojantiems lietuviams Aus 
tralijos parlamento atstovas 
Wentwort jaiakė aštrią kal
bą - Australijos parlumente. 
smerkiančią bendravimą su 
sovietiniu «parlamentu».

(ELTA)

Gtilb. s lesa visokias van 
dens ir balų žoles, taip pat 
jų šaknis ir sėklas.

Nelaisvėje laikomos, jos 
mielai lesa visokių sausumo
je augančių augalų lapus, y 
pač mėgsta kiaulpienes, gerai 
lesa ir įvairių javų prūdus 
Neatsisako ir nuo gyvūninio 
maisto, p. z. i enka visokius 
vandens vabzdžius smulkias 
varlytes
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO M-ETAI

/
Dainavoje vyksta Jaunimo Va 
dovų Studijų Savaitė

BIRŽELIO 25 dieną, Chica 
gos Jaunimo Centro patalpo. 
se vyksta Jaunimo Kongreso 
rengiamų Parodų atidarymas

BIRŽELIO 25-30 dienomis 
vyksta Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Stovykla Dainavoje.

BIRŽULIO 30 dieną prasi 
deda Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Kongresas ir atsidaro a.a, 
Vyto Valaičio foto paroda Chi 
cagos Conrad Hilton viešbu 
tyje. (V. Valaičio parodą vyks
ta «Normandie Lounge» sa 
Įėję.)

7,00 vai. vakaro pristaty-

tiin© à Mâe Lituana
por AL1ONIS FILHO

Celebra a humanidade no mes de maio, o dia 
das uiães, Sem tenjar em ser pretencioso gostaria 
que este mes fosse o mes das mães

Juntamente com nossos sentimentos de ternu- 
nu>ra, costumamos oferecer lhe algo de seu agrado.

Tomo a liberdade em, publieamente, através 
de HINO A MÃE LITUANA prestar um preito de 
homenagem à grande lituana que é minha mãe e 
às grandes mães lituanas de todo o mundo.

Será publicado parceladamente, no transcor
rer do mes de maio, e pretendo, em seu conjunto» 
tecer um Hino de ternura e amor.

/4 ■ . " ■ ;Ą
: •1

Ainda que tomasses em tuas mãos graciosas
O mais alvo lírio,
Não encontrarias nele,
A pureza a candura o alvor do meu amor,
Para contigo, mãezinha

Ainda que os pássaros te cedessem.
As mais possantes asas
E projetando te no espaço
Atingisses o píncaro infinito,
Não encontrarias naquela imensidade
A imensidão ao meu amor
Para contigo mãezinha.

Ainda que pudesses descer
Aos mistérios do fundo mar
E nesse estranho mundo,
Encontrasses a pérola mais preciosa
Não possuiría ela valor algum
Se comparado com o meu amor
Para contigo, mãezina. t

Ainda que pudesses ver-te
Na estrela mais brilhante
Não encontrarias naquele esplendor
Tanto brilho como o meu amor
Para contigo, mãezinha.

Ainda que pudesses apoderar te
Do mundo inteiro
Com suas riquezas e seus tesouros,
Não possuiríam estas preciosidades
Significado algum§
Se compared© com o ardor do meu amor
Para contigo, mãezinha.

Ainda que a Natureza
Em moção sobrenatural
Unise do mundo as ramagens e as flores,
Formando grinalda divinal,
Não possuiría este arranjo encanto algum
Se comparado com a magnitude do meu amor 
Para contigo, mãezinha.

Ainda que perene desafio,
Te aproximasses do Sol
E perguntasses a eke que é o Rei dos Astros:
«Quem respleade mais,
Seus raios majestosos
Ou o amor do meu filho para comigo?»
Éle te respondería, cem certeza:
«É grande a fôrça do meu esplendor,
Maior ainda ė, porém,
O amor do teu êilho para contigo,
Oh! mãe aflita,»

Ainda que pudesses encarar
As ondas revoltas do Mar convulsionado 
E bradar: Quem ė maior, 
O ímpeto do teu desespero,
Ou o amor de meu filho para comigo?» 
O mar te respondería, com certeza: 
«Grande ė o meu furor, 
Maior, porém, é o amor 
Do teu filho para comigo, 
Oh! mãe aflita.»

Ainda que pudesses fazer parar o Vento
E a êle perguntar:
«Você que corre o mundo,
Dize me se encontrou em alguma parte 
Algo que pudesse ser comparado 
Com o amor do meu filho para comigo?» 
O vento te respondería com certeza: 
«Seã de tudo que se passa nesta terra; 
Já vi amores dos mais sublimes.
Mas. o amor do teu filho para contigo, 
É tão grande, é tão grande..
Que se comparado, o mundo não o comportaria, 
Oh! mãe aflita »

/

O TEU NOME

Mãe!. . doce palavra para um bom filho, 
Palavra melodiosa nos ouvidos do jovem, 
Evocação das mais suaves e ternas recordações 
Para o homem já exausto nas labutas pela vida...

Qual é o homem que não estremesse. 
Ao pronunciar este belo nome?
Toca-lhe na corda mais íntima de sua alma, 
Faz vibrar os sentimentos suaves do coração... 
Qual é o filho que não sente,
O correr quente das lagrimas pelas faces. 
Ao recordar-se daquela santa criatura 
Cuja cabeça está coberta de sagradas eãs 
E em cujo rosto está sulcadas veneráveis rugas, 
Síntese de uma vida repleta de sacrifícios 
Enfrentados com arrojo peregrino, 
Na finalidade de tornar na criatura mais feliz. 
A quem dera a existência!
Mãe! palavra mágica,
Que faz arder o nosso peito
A chama ardente de um amor irnorredouro.

É ela quem nos faz vir ao mundo,
È ela quem nos ensina a buliciar as las palavras, 
A dar os primeiros e duvidosos passos, 
É ela quem nos agazalha, quando sentimos frio, 
É ela quem nos embala, quando repousamos, 
È ela quem nos ensina a orar, a rir e a chorar...

Ê nela que encontramos o retrato vivo,
Digno de ser imitado, 
Quando abandonamos já bastante idosa e alquebrada 
E nos unimos com outra criatura, 
Para constituirmos nova família.
Surgem, então novos filhos
E a sociedade ganha mais uma mãe,
A mais preciosa, entre as mais priciosas dádivas 
Que o mundo possa comportar.

JAUNIMO KONGRESO
1966 tų. Jaunimo Metų, va 

sara bus viena iš reikšmių 
giausių laikotarpių ne tik lie
tuvių jaunimui, bet ir visai

įvykiu kalendorius
lietuvių visuomenei. Į sekan
čius įvykius suplauks jauni
mas iš daugelio kraštų:

BIRŽELIO 19-25 dienomis,

mas svečių, «Waldorf Room» 
salėje.

7.30 vai. vakaro PLJ Kon. 
greso atidarymas, «Waldorf 
Room» salėje.

8,00 vai. vakaro paskaita 
JAUNIMO REIKŠMĖ TAUTO
JE IR IŠEIVIJOJE, «Waldorf 
Room» salėje.

9,00 vai. vakaro MISS LI
THUANIA rinkimai, «Williford 
Room» salėje,

10,00 vai. vakaro šokiai, 
«Williford Room» salėje.

LIEPOS 1 dieną vyksta an’ 
troji PLJ Kongreso diena. 
9,30—11,00 vai, ryte, LIETU
VIŲ J šUNIMAS PASAULYJE: 
pranešimai iš kitų kraštų, 
«Waldorf Room» satléje.

11,00-1,00 vai po pietų pas 
kaita: KAIP MES KEIČIAMĖS 
SVETIMOJ APLINKOJ, «Wal
dorf Room» salėje

1,00—2,30 vai. po pietų, pie 
tų pertrauka.

2.30— 5,00 vai. po piet vyks 
ta sekcijos atskiruose kamba 
riuose:

1. American Lithuanians in 
U S. A. (anglų kalba)

2. Sporto Sekcija
3 Jaunimas, jo Organizaci

jos ir Visuomenė (Simpoziu
mas)

4 Laisvinimo Darbas ir Jau 
noji Karta (Simpoziumas).

5. Moksleivių Sekcija.
6. Religinė Sekcija
7. Lituanistiniai Mokslai
8. Komunizmo Metodika
9. Karių ir Veteranų Sekci

ja, 8,00 — 10,00 vai. vakaro • 
vyksta meninė vakaro progra 
ma. 10,00 vai, vakaro šokiai 
«Continental Room» ir «Willi 
ford Room» salėse.

LIEPOS 2 dieną vyksta tre 
čia ir paskutinioji PLJ Kon
greso diena.

9.30— 10,30 vai. ryte paskai 
ta: ŽVILGSNIS Į PAVERGTĄ 
LIETUVĄ, «Waldorf Room» 
salėje.

10.30— 12,30 vai. po pietų 
vyksta simpoziumai atskiruo
se kambariuose.

1. Lietuvos k Rytų Europos 
Padėtis (taikomas vidurinei 
kartai).

2 Gyvenimas Lietuvoje.
3 Kultūrinis ir Religinis 

Pasireiškimas Krašte.
12.30— 1,30 vai. po pietų, 

pietų pertrauka.
1.30 vai. po pietų vyksta 

sporto rungtynės Marquette 
Parke.

(pabaiga 5 pusi)
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Dom Pedrko
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ANŪKUI LINUKUI

Pro Kėdainius..teka upėj 
Spėk — Nevėžis ar Šešupė? 
O prie Kauno, ar- žinai, 
Kas banguoja .amžinai?

Kas prie marių1 nuo senovės, 
Su kryžiuočių ordom kovės* 
Mindė Žalgirio laukus, 
Vijo riterių pulkus?

Kas, padangėn pasikėlę, 
Išgarsino tėviškėlę, 
Žuvę Soldino šile 
Po svyrūne pušele?

Kas už laisvę pirmas krito, 
Nesulaukęs naujo ryto? 
Gerbk atminęs mūs karius, 
Savo žygiais nemarius!

Metalúrgica ARPRA LIDA.
• e

METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Bareudes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244 ’ž

Tel. 31 2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324 I
no 14,00 iki 18,00 vai.

(pabaiga iš 4 pusi.)

1,30—3,30 vai. p,p vyksta:
1. Tautinė Ištikimybė Sve

tur, dalyvauja paskirti ideo
loginių organizacijų atstovai.

2. Bendruomenės Išeivijoje 
paskaita.

4,00 vai po pietų, vyksta 
PLJ Kongreso uždarymas su 
paskaita: LIETUVIŲ JAUNI
MAS PASAULIO IDĖJŲ P OT 
MÉJ, «WillifordRoom» salėje.

7,00 vai. vakaro vyksta PLJ 
Kongreso banketas «Grand 
Ball Room* salėje. Po banke 
to — šokiai.

LIEPOS 3 dieną vyks te se 
kaatys įvykiai:

10,00 vai. ryte vyksta Šv. 
Mišios Šv. Kryžiaus parapi 
jos bažnyčioje, Chicagos 
«Town of Lake» apylinkėje

10,15 vai. ryte vyksta Šv, 
Mišios Marijos Gimimo para" 
pijos bažnyčioje, Chicagos

«Marquette Park» apylinkėje.
Rrotestentų Pamaldų data 

ir laikas bus paskelbtas vė 
liau.

3 00 vai. po pietų, visi kvie 
čiami dalyvauti TREČkOJOJE 
DAINŲ ŠVENTĖJE, kuri vyks 
ta «International Amphithea." 
tre» rūmuose. Chicagoje, Šven 
tės rengėjai: Jungtinių Ame 
tikos Valstybių ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenė.

Pastaba: kai kurie progra
mos punktai gali pasikeisti

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO DE JANEIRO: Drí Fri- 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708 veikia antradieniais 
— penkt nuo 10 iki 13 vai:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jfcn ja”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

PI G I IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

S. PAULO: R.Dom José de 
Barros, 168, sala 53, Tel. 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdiea prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažine
kas, Tel. 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rúa latai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92-2263;

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZI LIJO I — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JURGE GARŠ 
KA. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

pusi §

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadię 
niais 8.00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d?" 
mišios. :

Išpažintys čia klausomo! 
kasdieną prieš mišias, ;

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® valr™ 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 val.j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KO5

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

; .■ O i < . ’ . ■
FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara 
V. Prudente — S. Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Í >; -V } • ; ,

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente Fone 63-5294
| São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 35C

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

UHÁOf CAKK1EKI
Lindoya vanduo yra acsaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik, lh? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones? 51-4019 e 51-2223

gCaixa Postal 3967 - SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

Pasirajykit prašymą Lietuvai I

VZe! iria
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Choro išrinktoji Valdy 
ba gegužės mėn 1 d. įvyku 
šiame posėdyje pasįskirstė 
pareigomis.- Pirmininkas —- 
Jonas Šepetauskas, Vice-pir 
mininkė — Prof. Lucia Šuky 
tė. Pirmas sekretorius — Ri
kardas Braslauskas, Antras 
sekretorius - Ernestas bkur 
kevičius, Iždininkas — Alber 
tas Pavilonis. Turto globėja 
— Vanda Strolytė, Soc alinių 
reikalų vedėjai — Milda Čer 
niauskaitė ir Vladas Butri
mas.

Kandidatai valdybon: Kaži 
mieras Trubas ir Jonas Ra 
zulevičins.

Choro maestras — Vikto 
ras Tatarūnas ir choro globė 
jas — prel. P. Ragažinskas.

JAUNIMO DĖMESIUI
Liet Kat. Bendruomenės 

Choras stekmadieniais. n”o 18 
ligi 21 vai savo būstinėje. 
Jaunimo Namuose, Vila Želi- 
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau 
lo lietuvišką jaunimą Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida
rytas švarus bufetas su man
dagiu patarnavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pr£- 
leisti sekmadienių vakarus.

Liet. Kat. Moterų Draugi
jos naujoji Valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai pir 
mininkė — Ieva Kutkienė, vi
cepirmininkė — Petronėlė Pa 
livonienė, sekretorė — Vero
nika Stočkūnrenė iždininkė 
— Elzbieta Madeikienė, na
rės — Ona Sinkevičienė ir 
Katarina Nanartonienė.

Ana Pangonytė Pladas su 
savo vaikučiais išvažiavo 
pas savo vyrą į Š. Ameriką. 
Jos vyras, nepatikus gyveni 
mo sąlygoms Brazilijoje, an 
trą kartą išvažiavo į Š Ame 
riką. Los Angeles gavo gerą 
tekinko darbą “Parquer Pen“ 
fabrike. ;

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
LIJA minėdama sidabrinį sa
vo veiklos jubiliejų rengia iš
kilmingą vakarienę gegužės 
21 d. Zelinos lietuvių parapi
jos namuose. Kviečia atšilau 
kyti visus savo bičiulius Pa
kvietimai gaunami pas tos 
brolijos narius ir lietuvių kle 
bonijoje.

Per Solange Maria krikšty 
nas, Olgos Kizeliauskaitės ir 
Paulo Banevičių dukrelės, 
krikšto tėvais buvo jos dėdės 
Jene ir Serglo. Krikšto apei 

gas atliko Dr. Kun, Antanas 
Milius

Milda Jodelytė. kuri moko 
si Seselių Pranciškiečių veda 
moję Escola Normai, praėju 
šią savaitę turėjo progos vie 
nos pamokos metu supažindin 
ti savo klasę su tėvų šalimi 
— Lietuva Ji tam rūpestin 
gai pasiruošė ir savo pamo 
ką pailiustfavo įvairiais cha 
rakteringais eksponata s į

Visi tautinių šokių šokėjai, 
pas kuriuos randasi svetimų 
juostų, prašomi jas grąžinti 
Astai Vinkšnaitytei.

Yra didelis visuomenės su 
sidomėjimas vaidinimu, ku 
ris bus šio mėnesio paskuti
nį sekmadienį Lietuvių Na 
muose, Mokoje. Jau keletas 
tautiečių atvyko iš tolimų 
priemiesčių įsigyti pakvieti 
mų Todėl suinteresuotų ži 
niai pranešama, kad ptakvie 
timų yra “Mūsų Lietuvoje 
V Zelinos ir Mokos kleboni 
jose ir organizacijų valdybose.

Tėvas Jonas BRUŽIKAS, 
S J. grįš iš Amerikos šio mė 
nėšio gale Grįždamas sustos 
Rio de Janeire, aplankyta 
“Mūsų Lietuvos ' skaitytojus 
ir atlikti savo metines reko
lekcijas. S. Paulyje turėtų 
parsirasti prieš 15 d. birželio,

Šitą šeštadienį, gegužės 14, 
Mookos salėje bus Jaunimo 
Metų komisijos rengiamas 
' Gardumynų balius“ su šo
kiais. Šokiams gros geras or
kestras. Už pakvietimus au
kojama tik tūkstantis kruzei 
rų. Pakvietimai yra platina
mi paties jaunimo. Bu>s gali 
ma jų gauti ir atėjus į balių, 
“Mūsų Lietuvos“ redakcijoje, 
ne prie durų.

Suprantama, kad jaunimas 
laukia ko daugiau svečių Vie 
na kad tai jaunimo metai skir 
ti didesniam jaunimo bendra 
vimui. O kur geriau paben
drausi, kur maloniau ir links 
miau praleisi laiką, jei ne 
jaunimo šokiuose prie gerų 
užkandžių ir muzikos? Ir kur 
tėveliai galės geriau pasi
džiaugti savo jaunimu bei pri 
siminti savo jaunas dienas, 
jei ne jaunųjų linksmame bū 
ryje? Tat ko gausiausiai da 
lyvaukite šitame jaunimo pa 
rengime!

Baliaus pradžia 20 valandą.

“Aušros“ choran šią savai 
tę įsijungė keturi geri jauni 
balsai. Dar reikalinga^keletos 
bosų ir tenorų.

IETUVOJE MIRĖ Mookoje gyvenančios Na’celės 
Stankevičienės motina. Mūsų nuošir žiai rėmėjai ir Mal 
dos Apaštalavimo sąjungos pirmininkei reiškia užuojau 
tą ir aukoja savo maldas

Tėvai Jėzuitai

PONIĄ S ’ASĘ ŽARKAUSKAITE VILUTIS ir 
PONĄ MOKT. STANISLOVĄ KUBILIŪNĄ

vardadienio proga kuo nuoširdžiausiai sveikina, 
linkėdami jiems daug laimės gyvenime

Dr. Jono Basanavičiaus Mokyklos Globėjų 
Būrelio Valdyba ir Nariai

PONĄ MOKYTOJĄ STANISLOVĄ KUBILIŪNĄ 
vardadienio proga nuoširdžiausiai sveikina ir linki 

jam daug laimės gyvenime
V. Anastacio Liet. Mokyklos Mokiniai

Ilgamečius “Musų Lietuves” platintojus 
PONUS STANISLOVUS KUBILIŪNĄ ir SALDĮ 

judviejų vaidinių proga su gražiais linkėjimais sveikina 
I “M L.” Administracija

GERA PROGA UŽMIRŠTI VISUS RŪPESČIUS!
Linksmai praleis sekmadienio popietę ir vakarą visi, 
kurie gegužės mėn. 29 d. 15 vai atvyks į Lietuvių Na

mus Mokoje, rua Lituania 67. kur bus vaidinama 
aktuali Vyt Alanto 3 veiksmų drama.

«SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS».
Be to, šokiai, bufetas, staliukai ir lietuviška aplinka. 

Mielai laukiami visi tautiečiai, vyresnioji ir jaunesnioji 
karta iš toliau ir iš arti.

«Žilvičio» Tėvų Komitetas

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Po 15 000 cr.: A Pupelis.
Po 10 000 cr.: Julė Jo.eikai 

tė Galvão, Uršulė Jote kienė, 
K. Ambrozevičius (2 m), Nor 
bertas Stasiulionis, Jurgis Garš 
ka. Inž Algirdas Idika, Aug, 
Gogelis. M Baltušnikienė

7 000 cr. F. Černiauskienė,
Po 6 000 cr.: S. Pakalnis, A’ 

Matuzon enė
Po 5,000 cr,: Viktoras Zu 

belis, Jonas Antanaitis, Juo
zas Slikta ir Magdalena Ma 
karavi' ienė,

3 000 cr. Vincas Patinskas 
(1965 m )

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO;

10 000 cr St. Lapšenis,
Po 5.000 cr : Jonas Šermukš. 

nis ir Kazys Musnickis.
Viso turima 118,000 cr,

L I G O N Y S

Teresė Pranckevičienė su 
silaužė ranką, gydosi namuo 
se Namuose gydosi V. Bart 
kus, A. Karpavičius, A.JIRama 
nauskienė, A Baltaduonienė, 
Rinkevičienė Hosp. Leon Xl!l 
K. Miliauskas (sūnus) po ope 
racijos sveiksta namuose.

Praėj. antradienį Q Parada 
kapinėse buvo palaidota J. 
Bubnienė. Laidojimo apeigas 
atliko T Kidykas, S. J. Praė 

jusį šeštadienį, Camilopolis 
kapinėse buvo palaidotas K 
Sarnauskas. Laidojimo apei 
gas atliko Kun. Dr. A. Milius-

Mirusiųjų giminėms reiškia 
me gilią užuojautą.

Konstantino Petrausko jieš 
ko giminės iš S. Amerikos. 
Kreiptis pas V. Zelinos lietu 
vių parapijos kleboną.

MOTINOS DIENOS minėj 
mas praėjusį sekmadienį V 
Zelinoje pradėtas 11 vai. šv 
mišiomis, ku ios buvo aukoja 
mos už visas lietuves motinas 
Dalyvavo daug motinų su sa 
vo mažais ar dideliais vaikais 
Daugelis teartu ėjo prie šv. 
Komunijos.

Po pietų visuomenė rinkos 
į gimnazijos šulę pasižiūrėti 
meninės programos

Pirmiausia prel. P. Kagažins 
kas tarė žodį į susirinkusias 
motinas. Po to visi tos dienos 
artistai — ‘ Žilvitis”, ateitinin 
kai ir L. K. B Choras kartu 
sugiedojo “Ilgiausių Metų“ ir 
paskui kiekvienas*ėjo papuoš 
ti savo motinėlės krutinę gy
vomis gėlėmis. Ir sužydėjo 
salėje baltos ccrizantemos, 
raudoni gvazdikai ir lelijavog 
orchydijos.

Gražių, rinktinių minčių 
apie Motiną pakaitomis pas 
kaitė R. Braslauskas, \. Vin
kšnaitytė. Aid Butrimavičiutė 
ir V. Bilevičius.

Trumpame scenos vaizdely 
je “Be mamytės“ vaidino: tė 

vą — M. Ramoška, vaikus — 
Kl. Dylis ir V. Aleknavičiūtė, 
angelą — L. Vosyliūtė ir mi 
rusios motinos dvasią — L. 
Aleknavičiūtė.

Po to sekė “Žilvičio“ pro 
grama. Čia padeklamavo 7 
mažieji: A. Vosyliūtė, L, Vru 
bliauskaitė, T. Aleknavičiūtė. 
N. Guzikauskaitė, G, Dylis, 
M. Bendoraitis ir Pr. Dylis. 
Paskui visos žilvitietės padai 
navo 2 dainas: O kai aš ir 
Pas močiutę augau. Pasirodė 
2 šokėjų grepės: mažesnieji 
publiką prijuokino Šokdami 
Čigonėlį, o didesnieji smar 
kiai pamoko Kubilą. Be to, dvi 
sesutės, L, ir A. Vosyliūtės 
pagrojo akordeonais. Žilvičio 
programą pranešinėjo A. Dy 
lyte.

Ateitininkai pasirodė su 2 
liaudies dainomis ir 2 tauti 
nlais šokiais. Buvo padainuo 
ta *Ausk močiute, drobeles» 
o pašokta «Mikitiené» ir «Kai 
velis», kuris buvo bisuojama. 
ir pakartotas. Tautinius šokius 
parengė p. J. Guiga. Šokiams 
grojo A. Vinkšnaitytė. Šios 
programos pranešėjas — R 
Guiga.

Liet, Kat. Bendruomenės 
Choras, diriguojant maestrui 
V. Tatarūnui ir pianu palydint 
prof. L. Šukytei, padainavo 4 
dainas Lietuva brangi Oi ne 
verk motinėle, Motuš motuše 
ir Pas motinėlę valią turėjau, 
šią paskutinę^teko pakartoti.

Bendrai paėmus, minėjimo 
programa buvo įvairi ir įdomi*

Minėjimo pabaigoje ugnin
gą prakalbą apie lietuves mo 
tinas pasakė St. Butrimavičius

Motinos Dienos proga ypa
tingu būdu buvo pagerbtos ke 
lios mūsų kolonijos motinos, 
įteikiant joms po dovanėlę ir 
po gėlių puokštę.

“Žilvitis’" iš savo šeimų fear 
po atrinko p. G. Dylienę, ku
rios 4 vaikai priklauso ' Žil
vičiui“ ir visi moka lietuviškai

Ateitininkai pagerbė p. H. 
Aleknavičienę, kurios visi 5 
vaikai kalba lietuviškai, dvi 
dukterys jau ateitininkės, o 
jaunesnieji jau ruošiasi taip 
pat į at-kų eiles

L. K. B nės Choras ypatin 
gai atžymėjo 2 motinas- Tai 
p, levą Tatarūuienę, išaugi
nusią chorvedį — sūnų Vikto 
rą, kuris diriguoja chorui be 
jokio atlyginimo. Buvo atžy 
mėta ir p. M. Vinkšnaitienė, 
kurios dukra Asta dabar yra 
veikliausia lietuvaite kolonijo 
je: ji uoli choristė LKB cho 
re, alkų kuopos vicepirminin 
kė, talkininkė mamytei “Žil
vičio» programų parengime, 
o taip pat dalyvauja ir Jauni 
mo Metų posėdžiuose, Astą 
matome visur: grojant akor. 
deonu tautiniams šokiams, 
akompanuojant pianu dai
noms, šokant, dainuojant skai 
tant, vaidinant, audžiant juos 
tas ir t.t. Suprantama, kad du 
krą prie tų darbų pralenkė 
jos motina, kuri yra visiems 
žinoma visuomenininke.

Motinos Dienos1 minėjimas 
visiems jame dalyvavusiems 
paliko malonų įspūdį, o sene 
lių dauguma ir* ašarą nu
braukė.

6


	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00091
	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00092
	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00093
	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00094
	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00095
	1966-06-14-nr19-MUSU-LIETUVA-00096

